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  APAרשימה חלקית של הנחיות לציטוטים ולרישום מקורות לפי 

 

 שימו לב כי יש לרשום את המקורות בלועזית כפי שהם, ולא לתרגם את השמות לעברית.*** 

 ציטוטים ואזכור המקורות

כל משפט או מידע שנלקח ממקור כלשהו חייב להיות מאוזכר. אם המקור נכתב במלים שלכם, די לרשום 

את שם המשפחה של הכותב/ים והתאריך. אם הדברים נאמרו בשם אומרם, יש לכתוב את הדברים בתוך 

רשם )במקור לועזית עמוד אחד י מרכאות ולהוסיף לשם המחבר והתאריך גם את מספר העמוד של המקור

מילים ויותר, יובא הקטע כפסקה  40(. כאשר מצטטים קטע שאורכו pp-וטווח של עמודים יירשם כ p-כ

( ללא מרכאות. יש שתי צורות לאזכור מקורות בגוף העבודה. indented) נפרדת המוכנסת פנימה

בשני הראשונה היא כאשר המקור הוא חלק מן המשפט והאחרת כשהמקור מופיע בסוגריים בסוף משפט. 

המקרים ההתייחסות למקור כוללת את שם המשפחה של המחבר/ים ואת השנה שבה פורסם המקור 

ומופיעה בסוגריים או כחלק ממשפט. כאשר ישנם שני מקורות ויותר, יש לרשום אותם לפי סדר א״ב או 

ABC .)ולא לפי השנה( 

 רישום מקורות כחלק מן המשפט

  :1995כשיש מקור אחד עם מחבר אחד רושמים) Smith :טען כי... או )                             

 כי... Smithדיווח  1995-ב

  :2000כשיש מקור אחד עם שני מחברים רושמים) Smith and White :טענו ש... או )         

 ש....  Smith and Whiteטענו  2000-ב

 ולא הסימן &. andשימו לב, במשפט מופיעה המלה 

  רושמים:בפעם הראשונה עם שלושה מחברים: כשיש מקור אחד                                 

2000) Smith, Green and White :טענו ש.... או )                                                                           

 ש...  Smith, Green and Whiteטענו  2000 -ב 

 ( טענו ש.....Smith 2000) et alרושמים: הפעם השנייה מן 

 (2001).. מחברים, כבר בפעם הראשונה רושמים: 6-כשיש מקור עם יותר מ Harry et al 

 1995ידי -כשיש יותר ממקור אחד רושמים: במחקר שנעשה על) Smiths  (2004) Red נמצא )

 ש...

 האות הראשונה  יש לכלול גם את ,במידה ומופיעים שני מחברים שונים בעלי אותו שם משפחה
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.( גילו 1978) ( וא' שוהם1995) של שמם הפרטי: ר' שוהם . . .  ש

 

 

 רישום מקורות בסוגרים

  כשמופיעים כמה מקורות יחד יש לרשום את כולם באותם סוגריים לפי סדר אלפביתי של שמות

בין מקור למקור המשפחה לצד שנת הפרסום )ולא לפי סדר כרונולוגי של שנת הפרסום( כאשר 

 (.Smith, 1995; Thomas & White, 1984)מופיע נקודה ופסיק 

 את שנות  לאחר מכןכשמצטטים אותו מחבר ביותר ממקור אחד, רושמים את שמו פעם אחת ו

 (Smith, 1981, 1988): הפרסומים

 בפרסומים בעברית(  אם יש שני פרסומים או יותר של אותו מחבר מאותה השנה, יש להוסיף א או ב(

(. בהתאם, יש Jones 2000a, 2000b) )לפרסומים בלועזית( a or bב( או 1995א, 1995)בנימיני 

  לסמן ברשימת המקורות את הפריטים עם אותה האות.

  :יש לציין את כל השמות רק בפעם הראשונה שבה מאזכרים מאמר עם שלושה עד שבעה מחברים

בפעמים  & מופיע פסיק!-שימו לב, לפני סימן ה ( Smith, Red, & Green, 1998) את המקור

 ( או באנגלית1988הבאות יש לציין את שם המחבר הראשון בתוספת המילה ושות' )שוהם ושות', 

(1998 .,Smith et al .) 

 יאוזכר רק שם המחבר הראשון בתוספת המילה ושות' כבר  ,כשלפרסום יש יותר משישה מחברים

)שמו של המחבר הראשון והשנה  טקסט. אם קיצור שני מקורות שונים זההבהתייחסות הראשונה ב

יש להמשיך ולכתוב את שמות שאר הכותבים עד למצב שבו כבר ניתן להבחין בין שני  זהים(,

  .at alהפריטים ואז להוסיף ושות' או 

 בפעם הראשונה:

(2000 ,(Abe, Boy, Cat, Dog, Egg, & Fog, 2000; Abe, Boy, Door, Hat, Fish, & Son . 

 (.Abe, Boy, Cat, et al., 2000; Abe, Boy, Door, et al,. 2000) מהפעם השנייה:

 

 רישום מקורות בסוף העבודה

  בעמוד נפרד.רשימת המקורות מוצגת בסוף המאמר 

  ללא רווחים  ,כוללת את כל המקורות המאוזכרים בטקסט. המקורות רשומים זה אחר זההרשימה

למקורות  -שורה ראשונה של כל מקור מתחילה צמוד לשוליים )השוליים הימניים אשרביניהם, כ

רווחים  5למקורות באנגלית( ושאר השורות מוכנסות פנימה במרחק של  -בעברית, השמאליים

 (.TAB) מהשוליים
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 .מקורות בעברית יופיעו לפני מקורות באנגלית 

 ולא לפי השנה(  המחבר הראשוןפי שם המשפחה של -המקורות מסודרים בסדר אלפביתי על(

 וכוללים את השמות של כל הכותבים.

 .פרסום שבו מופיע מחבר יחיד קודם לפרסום שבו מופיע המחבר עם אחרים 

  פרסומים שבהם מופיע אותו מחבר ראשון עם מחברים אחרים יסודרו לפי סדר אלפביתי על פי שם

קבוע, הסדר שלנו מתייחס לאופן  )סדר הופעת השמות של המחברים במאמר נשאר המחבר השני

 הופעתם ברשימה(.

  פרסומים עם אותם שמות מחברים המופיעים לפי אותו סדר יסודרו לפי שנים, כשהמוקדם יותר יופיע

 .ראשון; אם הפרסומים הם מאותה שנה הם יסודרו על פי המילה הראשונה של הכותרת
 

 יסודרו לפי סדר אלפביתי של  פרסומים שונים של מחברים שונים בעלי אותו שם משפחה

 שמותיהם הפרטיים.

  כל מקור מתחיל ברישום שם המחבר/ים ואחריו פסיק, אותיות ראשונות של השמות הפרטיים כאשר

בעברית מעל כל אות שמים גרש ובאנגלית אחרי כל אות שמים נקודה. כשיש כמה מחברים לפני 

& ולפניו  -יק לפניה, ובאנגלית את הסימןהמחבר האחרון בעברית מוסיפים את יו' החיבור ללא פס

)ראו דוגמאות בהמשך(. שאר החלקים יפורטו  פסיק. בהמשך רושמים שנת הפרסום בסוגריים

 בדוגמאות.

חשוב לשים לב לסדר הופעת מרכיבי המקורות, לרווחים בין המילים, לפסיקים, נקודות, נקודתיים, 

 ות באנגלית.סוגריים, הטיות של מילים ולהופעת אותיות גדול
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 יש לציין את שמות ששת המחברים הראשונים, לאחר מכן יש לציין פסיק, אחריו צריך

, ואחרי כן צריך לציין את שם המחברעם רווח של תו אחד ביניהןלציין שלוש נקודות   

 האחרון. 

 .לפני שם המחבר האחרון&  להוסיף את ו' החיבוראין 
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